
Legyen kism6retQ, tetszetfis

alakO, nagy teljesftm6nya §s

kedvezfi ^rfekvfisQ! Ezt virja el

valamennyi y&sir\6 egy ottho-

ni haszn^latra szint sz4mft6-

g6pt6l.

Az ENTERPRISE 128 K tfpu-

su szem§lyi sz^mft6g6p mind-

ezen kfv^nalmakat kiel§gfti,

s6t ebben a kateg6ri^ban kiv§-

telesnek sz^mft6 tulajdonsi-

gokkal is rendelkezik. A tetsze-

t6s kivitel mellett ugyanis

olyan mOszaki megold^sokat

tartalmaz, amelyek Iehet6v6

teszik, hogy az On egyre no-

vekv6 ig6nyeit — esetleg j^ru-

l6kos perif6ri^kkal kiegeszft-

ve ~ ugyanazon g6p el6gitse ki.

Az ENTERPRISE szem^lyi

sz^mft6g6pet haszn^lhatja a

csal^d minden tagja: a gyere-

kek j^t6kprogramok futtat^-

s^ra, a di^kok szemleltetS- 6s

oktatdprogramok futtat^s^b6l

szerezhetnek hasznos ismere-

teket, de m6g a sz^mft^stech-

nik^ban j^rtas felndttek is

eredm6nnyel haszn^lhatj^k, pi.

sz6vegszerkeszt6sre, graf i kus

programok futtat^s^ra, prog-

ramoz^si feladatokra vagy ak^r

hivatali munk^juk ei6k6szft§-

s6re, illetve folytat^s^ra is.

Az ENTERPRISE ergonomi-

kus kialakft^su szfnes billen-

tyOzete tartalmazza a cursor-

joystick-et 6s a reset gomb-ot

is. Alapjelk§szlet§nek billen-

tyQi szurk6k, a kontrollbillen-

tyOzet zold, a funkcids billen-

Szinkronban
az idoveL./
tyOk szfne pedig k6k. Tirold-

kapacitdsa 128 Kbyte, ebb6l

a BASIC sz^m^ra 113 Kbyte

szabad. A Iegn6pszerubb, de

nem minden alkalmaz^sra meg-

felel6 BASIC nyelv mellett a

sz^mft6gep egy6b nyelveken

(Assembler, PASCAL, FORTH,
LISP stb.) is programozhat6.

Az ENTERPRISE alapszoft-

ver az IS-BASIC, de ezenkfviil

tartalmaz egy k6tnyelvu, k6p-

erny6-orient^lt szovegszerkesz-

t6 programot is.

Ezen tulmenoen szimos beepi-

tett segedprogram biztositja a

gep sokoldalu felhaszndl^s^t

(EDITOR, VIDEO-EDITOR,
SOUND-EDITOR, PRINTER,
NET, KEYBOARD, soros ve-

zerl6, kazetta I/O, floppy I/O

es egy6b, a felhaszn^l6 ^Ital

definiilhat6 berendezesvezerld

programok). A g6pben Iev6

seg6dprogramok egy utasftis-

sal aktiviz^lhatbk. B^rmeiyik

haszn^lhatja a m6sik utasft^s-

k6szlet6t, anelkul, hogy saj^t

fut^s^t megszakftan^.

Az ENTERPRISE osszekap-

csolhat6 valamennyi, haz^nk-

ban kaphat6 uj tfpusii televf-

zi6s keszul6kkel, a ketnorm^s

(PAL/SECAM) keszul6keken

szfnesben, a SECAM rendszeru

t6v6ken pedig fekete-feherben

i^that6k a programok. A g6p

alkalmas sztere6 hang kibocs^-

t^s^ra is, fgy p6ld^ui az 6ppen

fut6 j^t6kprogramok hallgat-

hat6k fulhallgat6n keresztiil is.

A kesziilekhez sz4mos, haz^nk-

ban forgalomban Iev6 mikro-

szeimft6gep-perif6ria illeszthetfi

(pi. EGA, RGB monitorok, PC

floppyk, EPSON nyomtatdk).

Az ENTERPRISE maxim^lis

kiepftettseg6ben 4 Mbyte

RAM/ROM-ot, 1 RAM discet,

1 printert, 1 monitort, 1

mouse-t (egeret) es 1 kulsfi

joysticket tartalmazhat. Egy

egyszeru adapter segfts6g6vel

k6pess6 tehet6 h^l6zatban val6

mukodesre is, ily m6don ma-

ximum 32 k6szulek kapcsol-

hat6 ossze.

Az ENTERPRISE gephez a

forgaiomba hozatal idfipontj^-

ban kozel negyvenf6le j4t6k-

program ^11 rendelkez6sre. A
NOVOTRADE Rt. fejlesztfi-

kapacit^sa garancia a v^lasz-

t6k tov^bbi bSvftesere. Ennek
eredm6nyek6ppen hama rosan

megjelennek kCilonfele oktat6-,

vizsg^ztat6- es nyelvi prog-

ramok is. Az ENTERPRISE
egyik lehetSsege, hogy egy '

un. emulator hozz4illeszt8s6vel
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a Spectrum/Sinclair tfpusu sze-

m6lyi sz^mft6g6p programjai

is futtathat6k, illetve maga a

Sinclair sz5mft6g6p is szimul^l-

hat6 rajta. Ennek koszonhe-

tden a rendelkez^sre ^116 prog-

ramv^laszt6k jelentOsen meg-

novekszik.

A be6pftett video-seg6dprog-

ramok segfts6g6vel 5-f6le gra-

fikus uzemmddban is mOkod-
tethetS a k6szul6k. EgyszerOen

k6szfthet6k tiibl^zatok, grafi-

konok, ^brdk.

Osszegezve: az ENTERPRISE
szinte korl^tlan Iehet6s6geket

nyujt az otthoni sz6rakoz^s-

hoz, munk^hoz 6s tanul^shoz.

Ha egy uj feladatot kfvin meg-
oldani,akkor nem kell ig6nyeit

iesz^llftania, csupdn a g^pben
rejie k6pess6geket kell kihasz-

n^lnia, mivel a szdmft6g6p

hardware/software-adotts^gai

sz6les Iehet6s6geket nyujtanak
a tov^bbi fejleszt6sekhez 6s

dlkalmaz6sokhoz.

Az ENTERPRISE egysegcsomag az alabbi elemeket tartaimazza;
- ENTERPRISE 128 K sze-

m6lyi sz^mft6g6p,

- t6pegys6g a szdmft6g6phez,
- TV (RF) csatlakozbk^bel,

- a cursor-joystick mflanyag

csatiakoz6karja,

- BASIC interpreter cartridge

(ROMBAY),

- demo kazetta (magyar nyel-

vQ isn^ertetSvel),

- magyar nyelvu ENTER-
PRISE felhaszn6l6i k6zi-

konyv,

- kazett6s adat- 6s audi6

magnetofon.

— magnetofon h^Jbzati csatla-

koz6,

— magnetofon magyar

nyelvu hdszn6lati utasft^sa,

— 2 db k^bel a sz^mft6g6p 6s

a magnetofon csatlakozta-

t^s^ra.

Fontosabb muszaki adatok:

CPU: Z-80/A (4 MHz 6rajel)

T6rol6kapacit6s: 128 Kbyte RAM (113 Kbyte a BASIC sz6m6ra).
User Bus-on keresztui 4096 Kbyte-ig b6vfthet6.

32 Kbyte ROM (g6pen belul)

32 Kbyte ROM (cartridge-ban)

M6ret: 40x27x2,5 cm
Billentyuzet: szfnes, SINCLAIR QL technika, DIN szabv6nynak megfelelS, 69*biltentyu, amelyb6l

16 programozhat6.

Monitorkimenet: RGB, BAS-monokromatikus, videokamera-csatlakoz^si Iehet6s6g, EURO-SCART-
ITT, SONY TV-hez.

Hangkimenet: sztereo, saj6t be6pftett hangsz6r6, sztereo walkman fulhallgato (32 Ohm, 100 mW)
csatlakoz6si Iehet6s6g.

Nyomtat6kimenet: parallel CENTRONICS
Kommunik6ci6s kimenet: RS-232C (V24), RS-232, RS-423, INW (Intelligent Network)
H6l6zatba kapcsol6s: INW csatlakoz6n keresztui, max. 32 g6p, vonali sebess6g 50-9600 Baud
Kazettakimenet: kett6s REM kontroll (t6vkapcsol6si Iehet6s6g)

Joystick/mouse: kettSs bemenet (CONTROL 1, CONTROL 2)

System bus: 66 p6lusu (22 cfm)

Cartridge bus: 32 p6lusu (ROM-BAY)
Grafika: Video Grafikus Chip Hi-Res grafika („NICK"), 256 szin, 20-f6le k6perny6m6d, max. fel-

bont6s 672x 51 2 k6ppont
Hang: speci6lis hang chip („DAVE"), sztereo, 8 okt6v, 3 kiilon is programozhatb hangcsatorna,

1 zorej- es 1 hanghull6m-gener6tor

Floppyc$atlakoz6s: 3.5" vagy 5.1/4"-os lemezmeghajtdk MS-DOS/PC-DOS illetve CP/M-80
CP/M 2.2 adatkompatibilit^s

Oper6ci6s rendszer: EXOS
Adatpontoss6g: 10 helyiert6k pontoss6gu BCD aritmetika
Alapsoftware: IS-BASIC, sz6vegszerkeszt6

Be6pftett seg6dprogramok: EDITOR, VIDEO-EDITOR, SOUND-EDITOR stb.


